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Wij nemen de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt samen met de leerlingen onder 
de loep en nemen op 11 februari 2020 deel aan Dikketruiendag van het Departement Omgeving.  
 
Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes samenhangen. Om goed te 
blijven draaien heeft ze zowel planten en kleine organismen, als insecten en andere dieren nodig.  
 
Als er te veel planten en dieren uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine.  
We spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit 
balans.  
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 Enkele tips om thuis en in school de biodiversiteit te bevorderen: 

Voor al wat vliegt:   

• maak bijenkasten voor (solitaire) bijen, nesten voor hommels, 
insectenhotels  

• bouw schuilplaatsen voor lieveheersbeestjes en vlinders  
• maak vetbollen, nestkastjes en voederplankjes voor vogels  
• geef onderdak aan vleermuizen  
• zaai bloemenweides om bestuivende insecten te lokken  
• geef kaardenbol en bramen een plaats  
• laat een wild hoekje groeien  
• vermijd dankzij (zelfgemaakte) raamstickers dat vogels tegen 

de ruiten vliegen  
• lok vogels met vogelvriendelijke planten  
• plant verschillende fruitbomen  
• …  

Voor al wat kruipt:  

• geef dieren vrije doorgang  
• maak oorwormenhotels  
• timmer een wormenbak  
• verwijder onkruid zonder chemische producten  
• plant inheemse hagen en bomen  
• leg een takkenwal of houtstapel aan voor de egels  
• leg een composthoop aan  
• bescherm de tuin tegen de hitte  
•  …  

Voor al wat zwemt:  

• leg een vijver of wadi aan  
• gebruik een biodiversiteitsvriendelijk (af)wasmiddel en 

vermijd chemische vervuiling in  waterlopen 
• geef plastic soup geen kans, koop verpakkingsarm 
•  …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2F69%2F7f%2Fec%2F697fec4a88e4ae3922b0a169f69a888c.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F435934438929070726%2F&tbnid=M81Uu1sW_mTDBM&vet=10CEwQMyjtAWoXChMIgLCepY295wIVAAAAAB0AAAAAEAo..i&docid=qK7KgTUWIIF2uM&w=640&h=640&itg=1&q=biodiversiteit&hl=nl&ved=0CEwQMyjtAWoXChMIgLCepY295wIVAAAAAB0AAAAAEAo
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fscontent-lga3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F80798397_780159615814111_5588848844687147891_n.jpg%3F_nc_ht%3Dscontent-lga3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DY70Tep7Ab4cAX-7Hx7s%26oh%3Dd03f4180d969a8feb485336322685013%26oe%3D5E988E27&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.picuki.com%2Ftag%2Fvliegen&tbnid=PGX2QZFhAQ9bSM&vet=10CDwQMyjlAWoXChMI2Ofd3-u95wIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=QPVO3udkKxPDXM&w=320&h=320&itg=1&q=voor%20al%20wat%20vliegt&hl=nl&ved=0CDwQMyjlAWoXChMI2Ofd3-u95wIVAAAAAB0AAAAAEAM
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.docukit.nl%2Fspreekbeurt%2Fegels&psig=AOvVaw2CxtstWZoTEXrf2rg5p0EN&ust=1581110197156000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQ8d_svecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.natuur-natuurlijk.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2FKIKKERVISJES-31-05-2011-016201-700x525.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.natuur-natuurlijk.nl%2Fde-meerkikker-groene-kikker-pelophylax-ridibundus%2F&tbnid=YYRWBRYbyJroAM&vet=12ahUKEwj88q2P7b3nAhWPNFAKHe5fAc4QMygjegQIARBO..i&docid=RGQzENqb5UlJpM&w=700&h=525&q=kikkervisjes&hl=nl&ved=2ahUKEwj88q2P7b3nAhWPNFAKHe5fAc4QMygjegQIARBO
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 Onze kleuters zeggen STOP tegen pesten! 
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 Wat is STOP? 
 
STOP: Samen sterker Terug Op Pad 
 
STOP organiseert een hulpverlening (training en 
begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 jaar 0 maand en 
7 jaar 11 maand, met (ernstige) gedragsproblemen thuis 
en/of op school. Het STOP4-7 programma richt zich op het kind, 
de ouders en de school. Het programma omvat drie trainingen: 
een kindtraining, een oudertraining en een leerkrachtentraining. 
Bovendien is er mogelijkheid tot begeleiding aan huis en zijn er 
verschillende contacten met de leerkrachten op school. 

Het kind met zijn eigenheid centraal 

Elk kind heeft een eigen temperament, eigen sterktes en 
eigenschappen. Sommige van die kenmerken of eigenschappen 
kunnen het de omgeving (ouders, leerkrachten) moeilijk maken 
om de gepaste wijze te vinden om met deze kinderen om te 
gaan. Soms is er ook sprake van een aangeboren probleem 
zoals een aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD) of 
een autismespectrumstoornis (ASS). Tijdens de training en de 
begeleiding zoeken we samen – wij met onze deskundigheid en 
ouders en leerkrachten met hun kennis van het kind en de 
oplossingen die in het verleden (deels) werkten – naar welke 
aanpak meest aansluit bij elk kind individueel. Kindtraining: 
training in sociale vaardigheden en zelfcontrole. De kinderen 
komen in een groep van maximum 10 kinderen, gedurende tien 
weken een volledige dag samen. We bieden tijdens de training 
een duidelijke structuur aan: dit maakt dat kinderen snel weten 
wat er allemaal zal gebeuren en wat er mag en niet mag. Dit zorgt voor rust bij de kinderen. We geven heel veel 
complimenten voor allerlei leuk en positief gedrag dat de kinderen laten zien, hoe klein soms ook. Dit zorgt er voor dat 
kinderen zich goed in hun vel voelen en dat ze sneller (gedrag) leren. Via allerlei activiteiten leren kinderen luisteren, 
gevoelens herkennen en benoemen, hun kwaadheid te controleren, ruzies op te lossen, samen te spelen, … Deze 
vaardigheden kunnen ze gebruiken om op een aangename manier om te gaan met andere kinderen en met 
volwassenen.  

Het STOP4-7programma richt zich op alle gezinnen 

Alle gezinnen, ongeacht afkomst of welstand, kunnen 
geconfronteerd worden met kinderen met gedragsproblemen. We 
richten ons dan ook op alle ouders die moeilijkheden ervaren in 
de dagelijkse omgang met hun kind.  

Het STOP4-7programma is wetenschappelijk onderbouwd 

Het programma is sterk wetenschappelijk onderbouwd. Er is nog 
steeds een intense samenwerking met de Universiteit Gent. Het 
programma steunt duidelijk op de wetenschappelijke inzichten 
van het Oregon Social Learning Centre in de Verenigde Staten, 
een centrum dat naast onderzoek naar de factoren en patronen 
die te maken hebben met de ontwikkeling van gedragsproblemen 
ook behandelings- en preventieprogramma’s voor gezinnen met 
kinderen met gedragsproblemen hebben uitgewerkt. 
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We zijn er ons sterk van bewust dat gedragsproblemen direct of indirect door allerlei factoren beïnvloed worden: de 
socio-economische situatie van het gezin, het temperament van het kind, de opvoedingsvaardigheden van ouders en 
leerkrachten, vriendjes, grootouders, de buurt waarin het gezin leeft, …Daarom heeft een gecombineerd aanbod van 
kindtraining, oudertraining en leerkrachttraining het meeste kans op succes. Belangrijk hierbij is dat kinderen een aantal 
vaardigheden leren zoals luisteren, zichzelf controleren bij kwaadheid, ruzies en problemen kunnen oplossen. Met 
ouders en leerkrachten, gaan we elk van uit zijn deskundigheid, op zoek naar wat best aansluit bij het temperament en 
de noden van elk kind.  
 
Meer informatie is te vinden op de website: www.stop4-7.be  

 
 Creatievelingen  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In onze klas 5b zitten een aantal creatievelingen die 
graag hun werkje tonen via deze nieuwsbrief.  
Joren Van Looveren heeft helemaal zelf een bootje 
gelast, Ella Schrauwen haakt mooie tasjes en mutsen 
en Wout Van Looveren heeft een mooie pennenzak 
genaaid. 
Toch geweldig dat onze jongeren dit allemaal 
kunnen! (Met hier en daar wat hulp van oma, papa, 
mama, ... ) 
 

http://www.stop4-7.be/
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 Wezel op foto…  
Voor altijd vereeuwigd vroeger via zilver enz…  
Nu op het internet…  
EN… 
 

 
 

Zo ontmoeten we ook onze fotografen: Peter, Lies, Eric, … 
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 Onze leerlingen van het zesde leerjaar zetten in juni een grote stap…  
6de naar de doedagen in VITO Hoogstraten 
 
De leerlingen van het 6de leerjaar bezochten op woensdag 5 februari de secundaire school VITO in 
Hoogstraten.  
Zij maakten daar zo goed als allemaal voor het eerst kennis met een technische school. 
 
De leerlingen kozen vooraf 2 doe-activiteiten, die pasten in het kader van de studiekeuzebegeleiding 
en in het kader van de kennismaking met technologie en techniek.  
 
Zo mochten ze zelf aan de slag voor het maken van een houten voederhuisje, een metalen 
fotohouder of het inpotten van plantjes.  
Bij de richting bouw werden ze ondergedompeld in het werken met een laser om iets waterpas te 
zetten of om op te meten. Daarna mochten ze zelf een muurtje metselen, iets wat ze al goed onder 
de knie hadden omdat ze vorig schooljaar hierrond een workshop van de papa van Jana hadden 
gekregen. 
In het labo van de VITO maakten ze kennis met chemie, fysica en biotechnieken door middel van 
een aantal proeven: haargel maken, een explosie nabootsen, diertjes onderzoeken met een 
microscoop. 

Op onderstaande foto staan een 
aantal dingen die achtergebleven 
zijn in onze school en in Stekelbees. 
Maandagavond wordt de inkomhal  
opgeruimd dus wees er als de 
kippen bij… 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwordpress.omerwattez.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FVerloren-gevonden.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwordpress.omerwattez.eu%2F%3Fp%3D5499&tbnid=LYO_oc58Q_8eoM&vet=12ahUKEwj-kcqq6b3nAhUiXlAKHRAEDpIQMygiegQIARBE..i&docid=fTU4g8TYxEREKM&w=500&h=333&q=verloren%20voorwerpen&hl=nl&authuser=0&ved=2ahUKEwj-kcqq6b3nAhUiXlAKHRAEDpIQMygiegQIARBE
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Bij mechatronica waren twee leerlingen aan het schakelen op een relaiskast en in de richting STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) werkten ze met een gamecontroler. 
 
De enthousiaste reacties achteraf waren niet op één hand te tellen.  
Dit deed ons allemaal besluiten dat ook dit jaar de doedagen een succes waren. 

Meester Kris 
 
 

Enkele sfeerbeelden: (voor meer foto’s: zie onze website) 
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 Stekelbees wordt FERM 

 
 

Stekelbees heet voortaan Ferm Kinderopvang. 
 
Op 24 januari zag onze nieuwe naam het levenslicht.  
 
Landelijke kinderopvang en Stekelbees noemen nu Ferm 
Kinderopvang!  
Aan onze werking verandert niets.  
We heten jullie kinderen, zoals voorheen, Ferm Welkom!  
 
Sta je te popelen om kinderen een leuke tijd te bezorgen?  
Ben je creatief?   
Heb je een grenzeloos enthousiasme?  
 
Dan zoeken wij jou! Wij zijn steeds op zoek naar kinderbegeleidsters, vrijwilligers en jobstudenten die 
ons team willen komen versterken. Ook jullie heten we graag Ferm Welkom! Ben je geprikkeld en wil 
je meer informatie: 03/669 91 65 of bko.wuustwezel@samenferm.be 
 
 

 

 
 
 

mailto:bko.wuustwezel@samenferm.be
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 Biodiversiteit: insektenhotels? (een grappig tussendoortje) 
 

 
 

 Kortste gedicht 
 

Het kortste gedicht ooit werd geschreven door Joost van den Vondel 
Joost van den Vondel was een Nederlands dichter en toneelschrijver 
die leefde van 1587 tot 1679. Bekende werken van Vondel zijn 
Gijsbrecht van Aemstel en Lucifer. Volgens het Guinness World 
Records Book is Vondel de schrijver van het kortste gedicht uit de 
Nederlandse geschiedenis (en mogelijk zelfs in de wereld).  
 

U, Nu! 
 

Het is trouwens ook een palindroom (een tekst die je van links naar rechts en andersom kunt lezen). 
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 De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar ondergedompeld in “Dossier 166 000” 
 

Naar aanleiding van de week tegen pesten (14-21 
februari), Safer Internet Day (11 februari) en de 
opdracht van ‘Pantoffelheld’ (van ons jaarthema) 
werden de leerlingen van de derde graad deze week 
aangeduid als detectives in het kader van een aantal 
onrustwekkende gebeurtenissen. 
 

Het ging om een 
detectivespel waarbij 
de kinderen, in kleine 
groepjes, gedurende 3 
lesuren actief 

levensechte vraagstukken moesten ontwarren en raadsels moesten 
oplossen. Het spel werd geleid door Ronny, een opgeleide vrijwilliger, 
die we ‘Ambassadeur’ van Child Focus mogen noemen. Na de 
ontknoping van het spel volgde een nabespreking. De naam van het 
spel ‘Dossier 116 000’, verwijst naar het dag en nacht bereikbare gratis noodnummer 116 000. 
 

De toon van dit educatief spel was luchtig. Het accent lag op het spel, de discussie en de 
groepsdynamiek. Na het spel konden de kinderen: 
• in eigen woorden 

uitleggen wat Child 
Focus doet en 
waarvoor je het 
noodnummer 116000 
kan bellen. 

• in eigen woorden 
uitleggen waarom 
weglopen geen 
oplossing is, en dat 
integendeel dialoog en 
communicatie je kan 
helpen, ook als je 
denkt dat je probleem 
onoplosbaar is. 

• uitleggen wat de bedoeling is van een opsporingsaffiche of –bericht. 
• in eigen woorden uitleggen wat je beter wel en beter niet op het internet plaatst, en een 

voorbeeld geven van een E-safety tip. 
• een voorbeeld geven van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 

Volgende thema’s kwamen goed aan bod tijdens dit spel: 
• Verdwijning van kinderen en meer bepaald: is weglopen echt de oplossing wanneer je 

problemen ervaart in je leven? 
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• Seksuele uitbuiting van 
kinderen, onder meer het 
omgaan met intimiderend 
of grensoverschrijdend 
gedrag en het belang er 
met vertrouwenspersonen 
over te kunnen praten. 

• Verstandig en 
verantwoord omgaan 
met internet en sociale 
media zodat risico’s 
worden vermeden. 
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Rune en Jana van het 6de leerjaar noteerden volgend verslag over deze beklijvende activiteit: 
 
“Vandaag 6 februari is er iemand geweest van Child Focus. Hij heette Ronny. Ronny is sympathiek 
en grappig. Hij heeft ons veel geleerd over veilig op het internet.   
Hij heeft ons dit nummer aan geleerd. 116 3 maal nul moesten we vaak zeggen totdat we het goed 
kenden. Ronny heeft ons uitleg gegeven over een spel dat we gingen spelen. Er waren acht groepen. 
We hebben het spel twee keer gespeeld. eerst moest je op een plek starten en een opdracht doen, 
dan moesten we gaan dobbelen en naar een ander vak. Ronny heeft gezegd dat we op het internet 
uit moeten kijken voor mensen met slechte bedoelingen. Want die kunnen je foto’s bewerken en er 
rare teksten onder zetten. Een foto kan in zeven seconden heel de wereld rond gaan. 
Op de website www.childfocus.be kan je veel info vinden over deze organisatie.” 
 

 Papier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De PAPIERCONTAINERS ontvangen graag papier en karton! 
 

                                                 GEEN piepschuim, plastic potten, plastic speelgoed, … 
 
                                                          De school moet voor al het andere afval betalen! 
 

 Nieuws vanuit de gemeente 
Aanplantactie als startschot voor het behoud en herstel van het landschap rond de Kleine 
Beek. 
 
De Gasthuisdreef, de gasthuishoeves, het Uilenbos, de vallei van Kleine Beek met zijn statige 
bomenrijen en de weilanden vormen samen een uniek landschap, gelegen aan de dorpsrand van 
Wuustwezel. Een landschap met een rijke geschiedenis.  
 

De komende jaren zet de gemeente zich samen met Regionaal Landschap de Voorkempen, 
Kempens Landschap, landbouwers, natuurpunt en eigenaren,… in om te werken aan het behoud en 
opwaardering van de natuur-, landschap- en landbouwwaarden van deze omgeving. 
 

Na het herstel van de Gasthuisdreef fase 1 enkele jaren geleden, wordt nu structureel verder ingezet 
om dit unieke landschap te behouden en te versterken. 
 

Een eerste concrete actie voor dit jaar is de aanplant van een houtkant op de evenementenweide van 
de gemeente. Zo wordt de nieuwe sterrenwacht mooi geïntegreerd in de omgeving. 

http://www.childfocus.be/
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De voorbereidende werken (maken plantgaten, aanbrengen wildraster, …) zullen worden uitgevoerd 
door Natuurwerk vzw in opdracht van het Regionaal Landschap. In het totaal zullen hier een 1.000-tal 
plantjes worden aangeplant. 
 
Heb je zin om ook je “boompje” bij te dragen, kom dan op zondag 16 februari 2020 om 14.00 uur naar 
de evenementenweide aan de Gasthuisdreef te Wuustwezel. Na de noeste arbeid wordt je 
getrakteerd op een warm drankje (soep, chocolademelk, koffie, ….). 
 

Tot ziens. 
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 Quizzen op ‘liefkesdag’! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zevende Sterbosquiz 
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 PANNENKOEKENBAKKERS gevraagd 
 
 
 
 
 
Alaaf,  
dag ouders, 
 
Op 21 februari is het weer zover: CARNAVAL op school.  Een 'zot feestje' waar de kinderen elke keer 
weer van genieten. Verkleden, dansen, optreden, stoeten en natuurlijk PANNENKOEKEN smullen. 
De voorbije jaren konden we op deze dag op heel wat helpende handen van ouders rekenen om 
deze te komen bakken in de refter. Ook dit jaar willen we, wegens groot succes, weer een beroep op 
u doen.  
Mocht u op 21 februari tijd en zin hebben om pannenkoeken te komen bakken in de voormiddag, mag 
u het onderstaande strookje ingevuld terug mee naar school 
geven. We 
zijn ook op zoek naar bakplaatjes voor 6 minipannenkoekjes. Als we 
dat van u mogen gebruiken kan u dat ook op het onderstaande 
strookje invullen. 
Namens de kinderen alvast bedankt voor uw medewerking. Met 
vriendelijke groet, de 
leerkrachtenen en meester Luc 

_______________________________________________________________________ 
 
De ouder van    ....................................................................................................................  

o kan op 21 februari om 08.30 uur pannenkoeken komen bakken en beschikt over een bakplaatje dat die 

dag gebruikt mag worden. 

o kan op 21 februari om 08.30 uur pannenkoeken komen bakken maar beschikt niet over een bakplaatje. 

o kan op 21 februari om 08.30 uur geen pannenkoeken komen bakken maar beschikt over een bakplaatje 

dat die dag gebruikt mag worden. 

 
 

     
 

 
 
 

Groetjes en tot een volgende keer! 
Meester Luc 
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